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… c'est que votre amour augmente de plus en plus 
en connaissance et en plein intelligence pour que 

vous puissiez discerner ce qui est essentiel. … 
 

    … dat uw liefde nog steeds 
overvloediger wordt in kennis en alle 

fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat 
wezenlijk is … 

 

Fil. 1 : 9, 10 

Het is voor mij zo kostbaar te ervaren 
hoe royaal God  steeds weer Zijn 
goedheid schenkt, in zo veel 
verschillende en concrete situaties. 
Om te bemerken hoe Hij steeds weer 
gebeden verhoort, wegen baant waar 
ze zonder Hem niet zouden zijn, dat 
Hij helpt te vergeven waar deuren 
dicht zijn, liefde schenkt tot bevrijding 
uit ketenen. En dat Hij in velen van 
jullie medestrijders geeft in gebed, 
wijsheid en meeleven. Dank jullie wel 
dat jullie mee op de bres willen staan 
voor Zijn werk in deze streek! 
 
Huis in Couiza 
Na lang en intensief zoeken heb ik vlak 
voor de zomer een huis gevonden in 
Couiza, midden in de Hoge Vallei van 
Aude. Het ligt dicht bij de huisgroep en 
anderen met wie ik meer contact heb.  
Iedereen blij ! Het is een smal, diep en 
niet geïsoleerd huis van drie etages, met 
aan de rivierkant een kleine tuin, 
ingeklemd tussen andere huizen in een 
smal straatje, maar het heeft alles wat 
nodig is voor de komende tijd.  
De drie echtparen uit Nederland die me 
in juni bezochten, hebben het gezien, 
erin geslapen en zelfs mee geholpen 
met de verhuizing. Super! Het was fijn 
om hen iets meer te laten zien van mijn 
werk en leven hier: het meebeleven en –
ontmoeten geeft toch een veel helderder 
beeld dan  

mijn nieuwsbrieven. Intussen komen hier 
regelmatig buurtgenoten aan de deur of 
in huis, voor een praatje, gebed of 
advies, een gesprek, om iets te lenen, 
even te groeten of een maaltijd. 
 
Nederland 
In juli was ik tweeënhalve week in 
Nederland voor de verjaardag van mijn 
vader die 85 mocht worden, voor een 
bezoek aan de tandarts en vele afspra-
ken met mijn teams en vrienden. Een 
kostbare, rijke tijd, want zo vaak zien we 
elkaar niet. Daarbij was het ook goed om 
de komende evaluatie in schema te 
zetten.  Ik wil iedereen bedanken voor de 
warme gastvrijheid en alle mooie 
gesprekken. Het is goed om jullie te 
kennen! 
 
Destinée France 
Begin augustus mocht ik opnieuw een 
week kamperen in de Auvergne, la 
Chaise Dieu, voor het vakantiekamp 
Destinée France, samen met zo'n 650 
christenen uit Frankrijk, Engeland, 
Zwitserland en België. Thema dit jaar: 
“het Koninkrijk van God vandaag laten 
zien”, uitgewerkt in allerlei facetten, voor 
alle leeftijden. Inhoudelijk was het erg 
opbouwend en goed om elkaar te 
ontmoeten vanuit zo veel windstreken. 
Met zo'n honderd anderen volgden we 
een driedelige workshop over gebed. We 
kijken er naar uit om dit met elkaar in de 

Bonjour lieve allen, 

Hoge Vallei van Aude 



`Zo weinig mensen in deze streek kennen 
God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen. 
Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook 

om vandaag met Hem te kunnen leven.` 

European Christian Mission (ECM) 
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Anke van der Sluijs is financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt haar 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven of 

op: ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-
Nederland, Deventer o.v.v. “fonds van 
der Sluijs” | Vanuit Buitenland IBAN: 

NL02INGB0000254997  
BIC: INGBNL2A | 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 
AW Deventer – Nederland   

0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

(ook voor aanvraag nieuwsbrief)  
 www.ecmnederland.nl 

 

Anke van der Sluijs - 1 Avenue de St. 
Lizier - 09200 St. Girons 

00 33 581 157361 

verlangt 
Frankrijk  

liefde 

praktijk te brengen. Gedurende 
de week trokken er zware 
onweers- en hagelbuien over de 
streek, maar meerdere keren 
heeft God de wolken vlak voor 
ons kamp weggeblazen. 
 
Hoge Vallei van Aude / plannen 
Nu ik midden in de Hoge Vallei 
woon, kan ik de contacten binnen 
de huisgroep meer handen en 
voeten geven. In september 
hopen we met een klein groepje 
ouderen verder te gaan met de 
basisbijbelstudie. Ditzelfde hoop 
ik individueel te kunnen doen met 
een door het leven gewonde 
jonge vrouw. En vanuit de oud-
sten is me de begeleiding van 
een andere vrouw toevertrouwd. 
Ieder contact vraagt zijn / haar 
eigen aandacht en vorm. Er zijn 
vele gelegenheden om nieuwe 
mensen te ontmoeten. In het 
'onderweg zijn' met hen kan ik 
regelmatig over de liefde van 
Jezus Christus vertellen. Ik heb 
grote waardering voor en goede 
samenwerking met de leiding van 
de gemeente Le Sarment waar-
aan ik verbonden ben en ik kijk uit 
naar het vervolg, ook in 't kinder- 
en jongerenwerk hier. Naast de 
contacten met de bergwandel-
groep overweeg ik om de komen-
de tijd het aquarelleren weer op te 
pakken. Tevens is me door diver-

se mensen gevraagd om Engelse 
les te geven. Heeft iemand 
hiervoor materiaal ter beschik-
king? Het zal met blijdschap 
ontvangen worden. 

Van de thuisfrontcommissie 
 

Het is mooi om te zien dat Anke 
zich steeds meer thuisvoelt op haar 
nieuwe werkplek in Aude. Wij 
mochten deze zomer kennismaken 
met de oudsten van de gemeente 
Le Sarment waaraan Anke zich 
heeft verbonden. Waar deze 
gemeente nu nog op verschillende 
plaatsen in de regio samenkomt, 
heeft zij de visie om zich op termijn 
te vestigen in Carcassonne en daar 
van betekenis te zijn voor de stad. 
Daarnaast ziet zij het als haar 
opdracht om her en der in de regio 
vooruitgeschoven posten te ontwik-
kelen, om ook daar het Evangelie te 

verkondigen in woord en daad. De 
eerste vooruitgeschoven post is de 
reeds bestaande huisgroep in 
Couiza. De oudsten hebben Anke 
gevraagd om deze met haar gaven 
en talenten te versterken. 
 

Dit najaar is de driejarige uitzend-
termijn van Anke naar de Pyre-
neeën verstreken. ECM zet een 
evaluatietraject uit, waarna wordt 
besloten of deze termijn al dan niet 
wordt verlengd. ECM zal dit besluit 
doorgeven aan ons als thuisfront, 
waarna wij in de Pijler in Lelystad, 
Ankes thuis- en zendende gemeen-
te, zullen vragen om in dit advies 

mee te gaan en de uitzending/
ondersteuning voort dan wel stop te 
zetten. 
 

Wij hopen en verwachten echter dat 
waar Anke zo wonderlijk naar deze 
nieuwe streek werd geleid God haar 
ook de komende jaren in deze 
streek zal willen gebruiken. Wij wil-
len u als thuisfront opnieuw danken 
voor uw gebeden en ondersteuning.  
 
God zegene u daarvoor. 
 
Jan Otte, Benjamin van Bilsen, Bert 
Visser en Janny Kops 

eindelijk 'n huis met tuintje 

met elkaar op naar 't doel! 

Met hartelijke groet,   
SHALOM aan allen 

Anke 

jongeren rondom Marina na haar doop 
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